
  

 

 

 

 

 

 

 
(REKOMMENDERAS ATT SPARA I BOPÄRM) 
 
Aktuell information finns på vår hemsida http://brfcolosseum.se/ som uppdateras löpande, anmäl 
gärna din epostadress till vårt nyhetsbrev så skickas informationen till dig så fort den läggs upp. 
 
 

INGA AVGIFTSHÖJNINGAR FÖR 2015 

Styrelsen kan glatt meddela att föreningens ekonomi är fortsatt god och att inga avgiftshöjningar är 
planerade för 2015! 
 
 

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL – OVK! 

Under vecka 6 (2 till 6 februari) kommer föreningen genomföra en Obligatorisk Ventilations-
kontroll (OVK) tillsammans med Cistes Service för kontrollera fastigheternas ventilation. Cistes 
Service behöver tillträde till alla lägenheter för att rensa och inspektera frånluftskanaler i badrum, 
kök och förråd, samt vissa tilluftskanaler. 
 
Cistes Service kommer avisera till varje lägenhet en vecka innan det datum de behöver tillträde till 
varje lägenhet. Om ni inte kan vara hemma på aviserat datum så lägg nyckel i nyckeltub! 
 

Det är väldigt viktigt att alla medlemmar kommer ihåg att lämna tillträde för OVK. För varje 

lägenhet som Cistes inte kommer in i och som därmed behöver besiktas vid senare skede 
tillkommer en kostnad för föreningen. 
 
 

ELEMENTFILTER TILL FÖNSTER 

Styrelsen vill påminna om att det är upp till föreningens medlemmar att själva införskaffa 
elementfilter till intagsventilerna under fönstren. Filtren som heter Easy-Vent och kan beställas från 
Acticon (www.acticon.se) har en rekommenderad livslängd på ett år. 
 
Det kan vara värt att inspektera de befintliga filtren i samband med OVK-besiktningen i februari! 
 
 

STAMSPOLNING 

Många boende har fått stopp i avloppet den senaste tiden, något som inte kunnat lösas med vanlig 
propplösare. Detta är inget ovanligt för fastigheter med denna typ av rördragning. För att förebygga 
problem och framtida stopp i avloppen samt vara kostnadseffektiva har styrelsen beslutat om 
gemensam stamspolning i hela fastigheten. Stamspolning kommer ske efter att OVK genomförts. 
Mer information om stamspolning i nästa infoblad.  

http://brfcolosseum.se/
http://www.acticon.se/


  

 

 

SOPRUM OCH KÄLLSORTERINGSRUM 

Föreningens soprum och framför allt källsorteringsrum sköts väldigt dåligt och det finns medlemmar 
som medvetet eller omedvetet slänger sopor fel, lämnar sopor på golvet eller i övrigt inte följer 
anvisningar. 
 
Renhållningsarbetarna hämtar inte kärl där det ligger fel saker, t.ex. kartonger i kärl för 
plastförpackningar, eller hushållssopor i kärl för plastförpackningar. När kärl inte hämtas blir de 
överfulla och det rasar ner på golvet. Styrelsen måste då beställa grovhämtning vilket är förenat 
med en större kostnad. 
 
Styrelsen uppmanar nu alla medlemmar att hjälpas åt att hålla ordning i soprum och 
källsorteringsrum. Om man ser någon som slänger sopor fel så upplys vänligen denne om hur man 
ska göra! Om ingen bättring sker inom kort kommer styrelsen utvärdera kameraövervakning. 
 
I soprummet slängs endast hushållssopor i väl förslutna påsar. 
 
I källsorteringsrummet skall alla sopor sorteras i anvisade kärl och ingenting får lämnas på 
golvet. Det finns skyltar (med bilder) för varje kärl som tydligt visar vad som får och inte får slängas. 
 
Övrigt skräp får man som medlem själv bekosta bortföring, lämpligtvis till en återvinningscentral i 
Skuru eller Östervik. 
 
 

STYRELSEMÖTEN 

Mötesdagar publiceras fortlöpande på föreningens websida. Om det är någon särskild fråga du vill 
att styrelsen ska behandla kan du anmäla den till styrelsens sekreterare Peter Lundin, i styrelsens 
brevlåda utanför tvättstugan eller på vår web http://brfcolosseum.se. 

http://brfcolosseum.se/

